Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Kennisfestival

Op vrijdag 10 november vindt in Zwolle hét Kennisfestival Lokale Energie
Overijssel plaats. Een dag die volledig in het teken staat van de
energietransitie en de rol van lokale energie initiatieven en gemeenten in
Overijssel. Maak kennis met verschillende inspirerende
praktijkvoorbeelden van zon, wind en warmte. Ga met Annemieke Traag
(gedeputeerde Energie en Milieu), Ruud Koornstra (Energiecommissaris
van Nederland) en Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel)
in gesprek over hoe we de ambities voor Overijssel kunnen realiseren. En
bezoek een expert voor juridisch, financieel of technisch advies.
Daarnaast pitchen de finalisten van de Energy Pitch hun innovatief
energieproject.
Wanneer
Waar

vrijdag 10 november 2017, vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur
regiokantoor Enexis, Marsweg 5 te Zwolle

Voor meer informatie over het programma kijk op onze website.

IM-er aan het woord

De zesde initiatievenmakelaar die zich graag aan u voorstelt is Wilma
Paalman-Vloedgraven. Zij heeft duurzaamheid met de paplepel ingegoten
gekregen van haar ouders. Vanaf 2012 houdt ze zich beroepsmatig bezig
met duurzaamheid. “Bij ReggeStroom heb ik veel ervaring opgedaan bij
het professioneel starten en uitbouwen van een lokaal energiebedrijf. Bij
de gemeente Hof van Twente met beleid, in combinatie met mijn werk als
initiatievenmakelaar. Vanaf begin 2017 hou ik me bezig met de
ontwikkeling van projecten in het kader van de postcoderoos en ben ik
adviseur. Ik denk dat de energietransitie alleen kan slagen met behulp
van lokale initiatieven en ik wil graag mijn kennis en ervaring delen om
anderen te helpen hun doelen en idealen te realiseren. Samen, Lokaal en
Duuurzaam horen net zo bij elkaar als People, Planet en Profit.”
Neem contact op met IM@Overijssel via (038) 425 09 66 of
IM@Overijssel.nl

Save the date:
Regiotafel ontmoet
Energiecafé West
Overijssel

Het energiecafé West komt er weer aan. Dit keer een bijzondere variant
'Regiotafel ontmoet Energiecafé' waar Buurkracht en NMO de krachten
hebben gebundeld.
Graag nodigen we je uit op donderdag 12 oktober vanaf 17.00 uur in 't
Trefpunt in Heeten. Dit is incl diner, we starten dan met informatie over
hoe je mensen bereikt op basis van hun drijfveren. Mocht je later op de
avond pas kunnen dan is tussen 19.00u-19.30u een tweede
inloopmoment. Daarna komt de informatie en voorbeelden over het
collectief opwekken van zonne-energie (o.a. de postcoderoos) aan bod.

Meer informatie volgt binnenkort. Aanmelden kan alvast bij
goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl of rana@buurkracht.nl

Nieuwe sessie

Snelkookpan zoekt initiatief om te stomen
Bent u als initiatief bezig om een interessant project op te starten? En wil
je graag in een dagdeel met een team van experts dat project verder
helpen? Dan is de snelkookpan op zoek naar u!
Aanmelden voor deze sessie kan tot 1 oktober, door kort uw project op te
sturen naar IM@Overijssel.nl. Aan de hand van het type projecten kiezen
we 1 project uit met wie we deze sessie in een dagdeel doorlopen begin
november.

Save the date:
Mobiliteitsavond

Bijeenkomst (elektrische) deelmobiliteit op 18 oktober
Op woensdag 18 oktober organiseren Enpuls, Buurkracht en Natuur en
Milieu Overijssel een mobiliteitsavond over (elektrische) deelmobiliteit
naar aanleiding van de enquête eerder dit jaar. Hierin hebben we
gevraagd naar de bekendheid en ervaring met (elektrisch) autodelen in
Overijssel. De resultaten hebben we gebruikt als input deze bijeenkomst.
Op deze avond kunnen geïnteresseerden door middel van workshops
kennismaken met elektrisch rijden en met deelmobiliteit. Concepten zoals
Buurtauto, Testrijders en lokale initiatieven op dit gebied komen voorbij.
We zitten niet alleen maar stil, elektrisch rijden hoor je ook te ervaren, dus
een proefrit staat op het programma!
Meer informatie over het programma en de locatie volgt binnenkort.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Informatiebijeenkomst:
Hoe realiseer ik een
zonnepark?

Donderdagavond 28 september organiseren de vier gemeenten van
Noordoost Twente een bijeenkomst over grootschalige zonne-energie. Er
wordt door Wilma Paalman (IM-makelaar) een toelichting gegeven op de
verschillende mogelijkheden om een zonnepark te realiseren. Met name
de Postcoderoosregeling wordt toegelicht. Daarnaast zal Miranda
Scheffer, van Duurzaam Enter-Wierden haar ervaringen delen over hun
zonnepark. De bijeenkomst wordt gehouden in Oldenzaal.
Belangstellenden kunnen zich tot 20 september aanmelden bij
info@natuurenmilieuoverijssel.nl. U ontvangt dan nadere informatie over
de locatie.

Eigen software Lokale
energie coöperaties

Woensdag 6 september maakten duurzame energiecoöperaties onder de
naam Ecode een start met het ontwikkelen van een nieuw softwarepakket
voor alle processen die bij energiecoöperaties spelen. Belangrijk
onderdeel hiervan is de specifieke software voor de administratie van
postcoderoosprojecten en/of de registratie van leningen en rentebetaling.
Dit is niet standaard te koop in de markt. Met Ecode werken de
coöperaties hierin samen. Tien coöperaties hebben hiertoe de intentie
uitgesproken en coöperatie HOOM heeft hiervoor de eerste handtekening
gezet met ontwikkelaar Xaris. Het resultaat zal een softwarepakket zijn
van en voor alle duurzame energiecoöperaties in Nederland.
Belangstellenden kunnen zich melden bij René van Vliet van ODE
Decentraal: rene.vanvliet@duurzameenergie.org

Digitale kennisbank

Er blijkt een grote behoefte aan kennis, ervaring en voorbeelddocumenten
te zijn als het om lokale energie opwekking gaat. Het is namelijk nog
steeds pionieren als je bijvoorbeeld een zonnepark wilt realiseren of een
coöperatie wil oprichten. Om aan de vraag te voldoen en bestaande
kennis te ontsluiten wordt er gewerkt aan een digitale Kennisbank, waar
draaiboeken, praktische voorbeelden van contracten en overeenkomsten
zijn te vinden. M.b.t. zon zijn inmiddels enkele dossiers te raadplegen
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/kennisbank-duurzame-energieoverijssel/ De Kennisbank is aanvullend op
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers

Samen maken we
Nederland aardgasvrij

Steeds meer dorpen, buurten en gemeenten hebben de ambitie
aardgasloos te worden. Maar hoe organiseer je dit, wat betekent het voor
de lokale energievraag en infrastructuur en hoe krijg je de bewoner mee?
Een complexe uitdaging waar verschillende partijen bij betrokken zijn.
Tijdens het event ‘Nieuwe warmte, lokaal en (h)eerlijk’ nemen we lokale
overheden en energie-initiatieven mee in de opgave waar we gezamenlijk
voor staan en gaan we in op de rol van de verschillende stakeholders.
Ook andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te
nemen.
Datum: Donderdag 28 september 2017 van 17.00 tot 21.15 uur
Locatie: Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6 Bakkeveen,
Groningen
Wilt u meer informatie over het programma? Kijk daarvoor op de website
www.natuurenmilieufederaties.nl

De nieuwsbrief van het Servicepunt wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Inschrijven of uitschrijven
Ontvang je de nieuwsbrief van Servicepunt Lokale Energie Overijssel voor het eerst? Dan hebben we
je toegevoegd aan de lijst. Laat het ons weten als we je naam weer moeten verwijderen (met een
reply) óf als we de nieuwsbrief naar andere adressen (bijvoorbeeld van jouw initiatief) kunnen
versturen.
Met vriendelijke groet,
Antje Kingma, Jolanda Kemna, Roelof-Jan Naaktgeboren, Loet van der Heijden & Marlous Goeman

